
Maiquel-murismea lacatalana

Michael Moore és un senyor que de-
fensa causes progres, cosa que li serveix
de cobertura moral per fer un dels més
descarats exercicis de manipulació que
actualment s’aplaudeixen. El gènere do-
cumental va a més. Hi ajuda el declivi d’al-
tres mitjans que abans eren l’enclusa del
martell dels crítics (penso en els diaris,
avui mers altaveus).

Tan bé funcionen els documentals
que el 33 els programa en píndoles set-
manals. Vaig mirar amb interès La lluita
per l’espai urbà, així de solemne, el cor
del qual hi ha la tibantor entre el Poble-
nou de sempre i el projecte del 22@. Un
relat en to nostàlgic, perquè és moda no

tocar res per no fer lloc a l’especulació.
Així que pren protagonisme la preserva-
ció –tan simbòlica com racional– de Can
Ricart. Jo estic absolutament a favor de
conservar aquest recinte industrial i he
defensat que no se’n toqui una pedra, si
no és per restaurar-la. Però que amb l’ex-
cusa de Can Ricart em llegeixin la realitat
com a lluita maniquea entre progrés de-
predador i pobletans angèlics ofèn la ca-
pacitat de matís que fa ponderat el judici.

Passo que la veu narradora sigui un
entranyable anarco carregat d’anys i des-
enganys: això és, diguem-ne, poesia. Ara
bé, al costat hi ha com a principal ideòleg
un okupa de la Makarra –ai, perdó: Maka-

bra– que s’esparvera perquè, diu, l’Ajun-
tament ven el 22@ amb il·lustracions en
què la gent va amb corbata a la feina! I jo
que em creia que la potència d’una ciutat
es mesura precisament pel percentatge
de gent que va a treballar amb corbata!
És gràcies a la feina seriosa que ell pot
passar-se l’estona al bareto sense que el
món s’acabi.

El documental, que per cert prescin-
deix dels veïns de tota la vida, posa els
tècnics a defensar només Can Ricart, però
ho il·lustra amb les imatges de tot el 22@,
amb aquell contrast tan eficaç del carrer
rebregat i l’edifici llampant, en què el do-
lent és, oi que ho veuen?, l’edifici llam-

pant. No seré jo qui digui que el projecte
del 22@ s’ha gestionat amb una sensibili-
tat modèlica, però que és un projecte
d’aquells que Barcelona n’encerta un
cada trenta anys, ho saben fins i tot en el
bareto de l’okupa, quan els vaga d’apa-
mar la realitat tal com és.

Aquest pamflet em recorda un altre
documental, De nens, en què se’m diu
que el cas de pederàstia del Raval es va
inventar per destruir el moviment veïnal i
poder especular a quatre mans amb la re-
forma del barri. I el firma Joaquim Jordà,
que és el mestre de tots aquests nois que
fan cutre-populisme com qui esternuda
amb el primer fred. ❋
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En un dels seus reculls d’entrevis-
tes, Gore Vidal diu que Woody

Allen és tan bo que ni tan sols ell ma-
teix sap que ho és. És una opinió no
compartida per moltes de les grans fi-
gures de la literatura nord-america-
na. Quan els ho van preguntar a Saul
Bellow i Philip Roth, es van limitar a
xutar la pilota a córner. Allen, però, ha
bastit una interessant obra cinemato-
gràfica, com a realitzador i com a
actor. Diríem que el seu humor el
situa com un epígon entre els grans,
dins la tradició de Buster Keaton, Cha-
plin i els germans Marx. És capaç
d’idear tota la comèdia, construir un
guió sòlid i després interpretar-lo. A
més, ha ofert obres majors, com ara
Manhattan, Hanna i les seves germa-
nes, Delictes i faltes i Another Woman.
Dirigeix grans actors com un mestre.

No obstant, parlar d’un Allen en el
territori estrictament literari és com
a mínim arriscat. Des dels anys 70 he
seguit els volums que ha publicat
Tusquets, i que també durant els dar-
rers anys Columna ha traduït, com és
el cas de Com ensorrar la cultura,
Efectes secundaris i Sense plomes.
En la mateixa línia, Pura anarquia no
s’escapa dels estereotips caracterís-
tics de la seva obra des del primer
paràgraf. Woody Allen s’ha acabat
convertint en un tòpic d’ell mateix i
quan escriu no ho dissimula rere la
interpretació. Diríem que la ficció no

Les coses de sempre
és prou consistent per alliberar-te de
la sensació de cansament que poden
produir les contínues referències a
l’ego, a la culpa, a Nova York, a la pre-
sència de tumors com un excés d’hi-
pocondria. Un queda fart de tant
d’exhibicionisme obsessiu. No cal.
Són els acudits que ja sentíem quan
érem adolescents. Ara ens agrada-
ria una mica més, saber què hi ha
darrere del gag repetitiu.

Relats ja publicats a ‘The New Yorker’
La meitat dels relats i dels diàlegs
que conformen Pura anarquia ja ha-
vien estat publicats a la revista The
New Yorker –antic cau de la intel·li-
guèntsia de la ciutat–, els altres són
totalment inèdits. Hi podem trobar
una galeria de psiquiatres, guionis-
tes, escriptors i tota mena de gent in-
quieta. Quan situa la farsa dins de
territoris artístics concrets rellisca
tant com la seva prosa. Suposo que
el problema radica a entrar en el seu
sentit de l’humor, però és com es-
coltar un acudit que ja t’han explicat.

Pura anarquia suposo que serà un
bon regal per als incondicionals
d’Allen, però reitero que la seva lite-
ratura en cap cas es pot veure com a
complement del seu vessant cine-
matogràfic. Per dir-ho d’una mane-
ra encara més explícita, crec que els
relats d’Allen estan més a prop de la
seva afició al clarinet. Ja sé que va
tocar al Palau, però va ser com a
premi a l’home de cinema que és. ❋
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■ Un complement per
als incondicionals del
sentit de l’humor de
Woody Allen, en la línia
dels seus treballs
anteriors
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